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VINHO BRANCO | WHITE WINE QUINTA DA PEDRA ESCRITA 

 

 
 

 
Vinificação: Vindima manual para pequenas caixas perfuradas 
de 15 Kg, fermentação com tecnologia a frio, em ambiente 
redutivo, com temperatura controlada por volta dos 16ºC. As 
uvas são prensadas sem esmagamento e sem desengace sob 
atmosfera inerte de modo a preservar todo o potencial 
aromático das uvas. É feito um grande esforço para que todas as 
operações pré-fermentativas sejam efetuadas dentro do maior 
rigor, sendo responsáveis pela qualidade intrínseca do futuro 
vinho. A totalidade do vinho fermenta em madeira de carvalho 
francês usada e aí permanece após uma pequena trasfega sobre 
borras finas com agitação periódica “battonage” até à feitura do 
lote final no fim da Primavera. 
 
 
 
Notas de Prova: Aroma muito cítrico e mineral, notas de toranja, 
frutos exóticos discretos e flores do campo complexadas por 
uma forte mineralidade do solo exclusivamente granítico, com 
um fumado muito discreto. Boca muito persistente e fresca com 
notas cítricas muito vivas resultando num conjunto muito 
elegante, com acidez muito fresca e persistente. 
 
Vai bem com…. Peixes gordos e fumados, marisco, excecional 
com queijos de ovelha semicurados, grande aptidão 
gastronómica em geral. 
 
Castas: Alvarinho (35%), Verdelho (30%), Rabigato (30%), 
Viognier (5%). 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Rui Roboredo Madeira 
 
Teor Alcoólico: 12,5% 
 
Acidez Total: 6,54 g/L 
 
Açúcar Residual: <4,3 g/L 
 
 

 

Vinification: Manual harvesting into small 15 kg perforated 

boxes, fermentation using cold technology, in a reductive 

environment, with a controlled temperature of around 16ºC. The 

grapes are pressed without crushing and without destemming 

under inert atmosphere in order to preserve all the aromatic 

potential of the grapes. A great effort is made so that all pre-

fermentation operations are carried out with the utmost rigour, 

being responsible for the intrinsic quality of the future wine. The 

entire wine ferments in used French oak wood and remains there 

after a small transfer on fine lees with periodic stirring 

"battonage" until the making of the final blend at the end of 

spring. 

 

Tasting Notes: Very citric and mineral aroma, notes of 

grapefruit, discrete exotic fruits and country flowers complexed 

by a strong minerality of the exclusively granitic soil, with a very 

discreet smokiness. Very persistent and fresh mouth with very 

lively citrus notes resulting in a very elegant set, with very fresh 

and persistent acidity. 

It goes well with… Fatty and smoked fish, shellfish, exceptional 

with semi-cured sheep's cheese, great general gastronomic 

aptitude. 

 
Grape Varieties: Alvarinho (35%), Verdelho (30%), Rabigato 
(30%), Viognier (5%). 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Rui Roboredo Madeira 
 
Alcohol Content: 12,5% 
 
Total Acidity: 6,54 g/L 
 
Residual Sugar: <4,3 g/L 
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